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تقديم

التعليمية التى تمر بها م�صر فى الوقت الحالى، والمحاولة  النه�صة  انطالقا من 

الجادة والمخل�صة لتطوير التعليم بجميع مراحله، وبخا�صة تطوير نظام الثانوية 

العامة بهدف التخفيف عن كاهل ابنائنا وبناتنا، وبهدف التركيز على الكيف فى 

والبتكار،  والتحليل  الفهم  قدرات  بتنمية  والهتمام  الكم  على  ولي�س  التعليم 

بدل من الحفظ وال�صتظهار..

فقد تف�صل الأ�صتاذ الدكتور/  وزير التربية والتعليم باإعطاء توجيهاته لتطوير 

كتاب الأحياء ليفى بتحقيق اأهداف مادة الأحياء دون تكرار اأو تزييد فى تفا�صيل 

غير جوهرية.

من  عمل  فريق  بت�صكيل  والتعليم  التربية  وزير  الدكتور  الأ�صتاذ  كلف  وقد 

موجهى  مع  والتعاون  بالتن�صيق  وذلك  المهمة،  هذه  لإنجاز  الجامعات  اأ�صاتذة 

وخبراء من الوزارة ومن الميدان، وبم�صاركة بع�س موؤلفى الكتاب.

اأن ي�صاعد الطالب  وهكذا يظهر كتاب الأحياء فى �صكله المطور، والذى نتمنى 

والطالبات على ا�صتيعاب محتواه، ويحقق لهم النجاح والتفوق.

لهذا  الفنى  والإخراج  الفنية  بالتجهيزات  للعلوم  ال�صتك�صافى  المركز  قام   وقد 

األ يزيد  الكتاب طبقًا للموا�صفات العالمية للكتب الدرا�صية المطورة. مع مراعاة 

عدد الأ�صطر فى ال�صفحة الواحدة عن 24 �صطر لإراحة العين، والإكثار من ال�صور 

الهامة  المفاهيم  لتحديد  األوان  كود  وا�صتخدام  العلمية،  المادة  عن  المعبرة 

كعامل  الغالف  بت�صميم  والهتمام  المحلولة،  والأمثلة  المختلفة  والتطبيقات 

جذب للطالب.

ونتمنى اأن يحقق الكتاب ب�صورته الجديدة النجاح لأبنائنا..

واهلل ولى التوفيق

لجنة التطوير









9شركة مطابــع المدينة



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 10



11شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 12






13شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 14



15شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 16







17شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016







علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 18



19شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 20



21شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 22



23شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016









علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 24





25شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 26



27شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016





29شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 30








31شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 32

 Prolactin:د



33شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016

 Prolactin:د



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 34

( OH )



35شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016











علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 36





37شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 38



39شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 40



41شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 42



43شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 44



45شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 46



47شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 48



49شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 50



51شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 52



53شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 54



55شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 56



57شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 58



59شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 60



61شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 62



63شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 64



65شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 66



67شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 68



69شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016

ا�سرتوجني

ا�سرتوجني



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 70



71شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 72



73شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 74



75شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 76



77شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 78



79شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 80



81شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016





83شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 84



85شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 86



87شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 88



89شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016





علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 90



91شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016











علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 92



93شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 94



95شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 96



97شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016

بكتيريا



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 98

H



99شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016

خلية بلعمية كبيرة

سطحها



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 100



101شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016

(١) (٣)

(٤)(٢)

الخلية التائية
القاتلة



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 102



103شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 104



105شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 106



107شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016





109شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 110



111شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 112



113شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 114



115شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 116



117شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016

5    3

3    5



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 118



119شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 120



121شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 122



123شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 124



125شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 126



127شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 128

5    3

3    5



129شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 130



131شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 132



133شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 134



135شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 136



137شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 138



139شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 140



141شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 142



143شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016

DNADNA

DNAt-RNA

t-RNA

m-RNA

mRNA

r-RNA

r-RNA

RNA



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 144



145شركة مطابــع المدينة                                                               2015 - 2016



علم األحياء للثانوية العامة         2015 - 2016 146



- ١١٤ شركة مطابع المدینة- الفیزیاء العامة للصف الثانى الفنى الصناعى

:السؤال السابع 
: ماذا یحدث فى الحالة االتیة 

عند سقوط شعاع ضوئى على السطح الفاصل بین وسطین شفافین بزاویة اكبر من 
.الزاویة الحرجة 

:السؤال الثامن 
:اجب عن االسئلة التالیة 

.نتج قانون سنل اعتماداً عاى قانون االنكسار االول است- ١
اذكر قانون سنل ، وكیف تستنتجھ ؟ اشرح تجربة عملیة لتعیین معامل انكسار - ٢

الزجاج باستخدام متوازى المستطیالت من الزجاج ؟ 
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